
Witam! 

Oto kolejna porcja materiału na zajęcia w tygodniu od 04.05.2020 - 08.05.2020. 

Zajęcia b) 

* 3,4,5- latki 

WPROWADZENIE SŁOWNICTWA DOTYCZĄCEGO UCZUĆ I EMOCJI. 

SŁOWNICTWO: 

feel - czuć 

excited - podekscytowany 

sad - smutny 

shy - nieśmiały 

thirsty - spragniony 

angry - zły 

scared - wystraszony 

happy - szczęśliwy 

bored - znudzony 

worried - zmartwiony 

hungry - głodny 

sleepy - śpiący 

tired - zmęczony 

Zachęcam do obejrzenia edukującego oraz zabawnego filmiku, do którego link 

zamieszczam poniżej. 

https://youtu.be/o5jZIswSfSE 

Ponadto proponuję także wysłuchać uroczej oraz równie zabawnej piosenki  

o emocjach i uczuciach. Link do niej zamieszczam poniżej. 

https://youtu.be/o5jZIswSfSE


https://youtu.be/ZHS7vCdBeus 

 

Na zakończenie zachęcam do obejrzenia i wysłuchania dialogu, w którym bohaterowie 

wyrażają swoje różne emocje i uczucia. Robią to zarówno słowem jak i gestem. Cały 

dialog w języku angielskim przyczyni się do osłuchania się ze słownictwem, a także do 

kształtowania akcentu podczas wymowy i dalszej nauki języka obcego. Link do 

opowiadania zamieszczam poniżej. 

https://youtu.be/qk3iO7HpYbE 

 

*6-latki 

WPROWADZENIE I ZASTOSOWANIE SŁOWNICTWA = PRZYIMKÓW  

W KONTEKŚCIE ZDAŃ. 

SŁOWNICTWO: 

in - w  

on - na 

under - pod 

Where is it? - Gdzie to jest? 

next to - obok 

behind - za 

between - pomiędzy 

below - poniżej 

Zachęcam do obejrzenia ciekawej historyjki oraz wysłuchanie piosenki, dzięki którym 

dziecko zaznajomi się z zastosowaniem przyimków. Link do nagrania zamieszczam 

poniżej.  

https://youtu.be/fhe7vQjQBxM 

Kolejny filmik posłuży za utrwalenie słownictwa oraz wprowadza kolejne dwa przyimki 

w przystępny sposób dla dziecka, za pomocą piosenki. Link zamieszczam poniżej. 

https://youtu.be/ZHS7vCdBeus
https://youtu.be/qk3iO7HpYbE
https://youtu.be/fhe7vQjQBxM


https://youtu.be/5Tf0DLBkkzw 

Dodatkowo zachęcam do obejrzenia kolejnego krótkiego filmiku z zawartością 

ciekawej historyjki, dzięki której dziecko z pewnością zapamięta zastosowanie 

poszczególnych przyimków w kontekście zdań. Link zamieszczam poniżej. 

https://youtu.be/PKFgBK5fbfc 

Ponadto zapraszam do wysłuchania zabawnej piosenki, do której link znajdą Państwo 

poniżej. 

https://youtu.be/DHb4-CCif7U 

Poniżej znajdą Państwo obrazki, które można po wydrukowaniu wyciąć i ćwiczyć 

zapamiętywanie poszczególnych przyimków. Ostatnia karta pracy służy do 

sprawdzenia przyswojonego materiału. 

 

https://youtu.be/5Tf0DLBkkzw
https://youtu.be/PKFgBK5fbfc
https://youtu.be/DHb4-CCif7U


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 


